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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silita - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală se face cunoscut că în ziua de 
22, luna august, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, județul Giurgiu, se 
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Viodany SRL, cu 
domiciliul fiscal în sat Remus, localitatea Frătești, județul Giurgiu CUI 18388860. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul): Autoutilitară Dacia D4F76X, serie motor C 014045, serie șasiu UU1D4F76X33362321, an 
fabricație 2003. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 2.200 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *: 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației 
în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 
Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, 
tasta 2, 1, domnul Caimacanu Daniel.

OFERTE SERVICIU
l EUROANSWER S.R.L. 
angajează funcţionar infor-
maţii clienţi vorbitor de limba 
albaneză şi greacă la nivel 
avansat şi engleza la nivel 
mediu. Aşteptăm CV-urile 
dumneavoastră pe adresa 
jobs@euroanswer.co.uk.

l Firmă încălţăminte anga-
jează cusătoare şi pregătitoare 
bandă nouă,zona Crângaşi. 
Telefon: 0736.073.372

l Comuna Moşteni organi-
zează concurs pentru ocupare 
post contractual-  Șef formație 
pază. Nivelul studiilor: gene-
rale. Vechime în specialitate 
studiilor: 10 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concur-
sului: 01.09.2016, ora 10, la 
sediul Primăriei Moşteni. Data 
limită depunere dosar concurs: 
31 august 2016, la sediul 
Primăriei  Moşteni.  Date 
contact: tel.: 0247356012.

l Grădinița nr. 191 cu sediul în 
Bucureşti, Str. Cozla, nr.1, 
Sector 3,organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, modificat şi 
c o m p l e t a t  d e  H . G .  n r. 
1027/2014, H.G .nr. 427/2015 şi 
H.G. nr. 269/2016, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului- 
Administrator Financiar -post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare în 
domeniul financiar-contabil; 
-vechime în specialitate studi-
ilor necesare ocupării postului:- 
D a t a ,  o r a  ş i  l o c u l  d e 
desfăşurare a concursului: 
Proba  s c r i să : -  da ta  de 
31.08.2016, ora 10.00, la sediul 
unității; Proba de interviu:- 
data de 01.09.2016, ora 10.00, 
la sediul unității. Data limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul 

de concurs este  10 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a la 
sediul instituției. Bibliografia se 
găseşte la sediul unității. Date 
contact: Ștefan Nicoleta tel.: 
0213401059/-0759993214.

l Școala Gimnazială nr.1 
Drăguşeni, cu sediul în locali-
tatea Drăguşeni, str.-, nr.-, 
judeţul Galați, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant, de: 
Îngrijitor II G, 1 post/-perioadă 
nedeterminată conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 31.08.2016, ora 
08.00; -Proba practică în data 
de 31.08.2016, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-domiciliu stabil în localitatea 
Drăguşeni; -studii generale sau 
medii; -vechime: -nu este cazul; 
-vârsta maximă de 45 ani; 
-capacitate de efort şi spirit 
gospodăresc; -să dovedească 
seriozitate şi responsabilitate. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până 
la data de:  23.08.2016, ora 
14.00, la sediul Școlii Gimna-
ziale nr.1 Drăguşeni. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii 
Gimnaziale nr.1 Drăguşeni, 
persoană de contact: Dima 
M ă d ă l i n a ,  t e l e f o n : 
0757.577.334.

l Ministerul Afacerilor Interne 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 4 posturi vacante, 
astfel: -1 post corespunzător 
funcţiei publice de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal din cadrul Direc-
ţiei Generale Management 
Resurse Umane, Serviciul 
Gestiune şi Planificare; -1 post 
corespunzător funcţiei publice 
de execuţie de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din 
cadrul Corpului de Control al 
Ministrului, Serviciul Inspecţii 

pentru Instituţiile Prefectului; 
-2 posturi corespunzătoare 
funcţiilor publice de execuţie de 
expert, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Corpului de 
Control al Ministrului, Serviciul 
Inspecţii pentru Instituţiile 
Prefectului; Concursul se orga-
nizează la sediul Ministerului 
Afacerilor Interne, Piaţa Revo-
luţiei nr. 1A, Sector 1, în data de 
07.09.2016 ora 10,00 proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 
20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României Partea a III-a, la 
sediul Ministerului Afacerilor 
Interne, telefon 021/264.85.03. 
Dosarul trebuie să conţină 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi condiţiile 
şi cerinţele specifice. Condiţiile 
generale şi specifice, precum şi 
bibliografia stabilită se afişează 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne şi pe site-ul instituţiei

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. 
Spiru Haret, nr.5, scoate la 
concurs, în data de 12.09.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier,  grad profesi-
onal superior -  Compartiment  
Control, Îndeplinirea Măsurilor 
Asiguratorii şi Executare Silită 
a  Debitelor; Condiţii specifice 
de participare la concursurile 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice; 
Vechime minimă în speciali-

tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice - 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet-nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Vaslui. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. 
Morilor, nr.51A, scoate la 
concurs, în data de 12.09.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier,  grad profesi-
onal  superior -  Compartiment  
Monitorizare Proiecte Finanţate 
din FSE, Informatică şi Mana-
gementul Bazelor de Date;  
Condiţii specifice de participare 
la concursurile pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul informaticii; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice - 9 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Inter-
net-nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Sibiu. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Olt, 
cu sediul în Slatina, str. Prelun-
girea Crisan, nr.2, scoate la 
concurs, în data de 12.09.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant:  Consilier,  grad profe-
sional  asistent -  Serviciul 
Administrare Buget; Condiţii 
specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice - 1 
an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet-nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Olt.

l SC Recons Arad SA, In baza 
prevederilor OUG nr.109/2011 

privind guvernanta corporativa 
a intreprinderilor publice, apro-
bata cu modificari prin Legea 
nr.111/2016, anunţă demararea 
procesului de selecţie/desem-
nare a candidatilor pentru 
functiile de membri ai Consi-
liului de Administraţie, in peri-
oada 08 august -06 septembrie 
2016. ANUNT PRIVIND 
SELECTIA MEMBRILOR 
CONSILIULUI DE ADMI-
NISTRATIE. I.Societatea 
organizatoare. SC RECONS  
Arad SA societate comerciala 
pe actiuni cu acțíonar unic 
Municipiul Arad,  intreprindere 
publica, COD CAEN 4120. II.
Atributiile consiliului de admi-
nistratie. SC RECONS Arad 
SA este administrata de un 
consiliu de administratie, care 
este insarcinat cu indeplinirea 
tuturor actelor necesare si utile 
pentru realizarea obiectului de 
activitate, cu exceptia celor 
rezervate de lege pentru 
adunarea generala a actiona-
rilor. Mandatul administrato-
rilor este stabilit prin actul 
constitutiv de 4 ani. Adminis-
tratorii desemnati isi vor exer-
cita mandatul in baza unor 
contracte de mandat. Planul de 
administrare ce urmeaza a fi 
intocmit de catre consiliul de 
administratie, se elaboreaza in 
vederea realizarii indicatorilor 
de performanta finaciari si 
nefinanciari aprobati de 
adunarea generala a actiona-
rilor, precum si in vederea 
realizarii obiectivelor si indica-
torilor de performanta stabiliti 
de autoritatea publica tutelara 
conform scrisorii de asteptari. 
III. Conditii impuse pentru 
candidatii la functiile de admi-
nistratori. 1.Conditii generale: 
-experienta in activitatea de 
administrare/management; 
-experienta in activitatea de 
administrare/management a/al 
unor intreprinderi publice 
profitabile sau a/al unor socie-
tati comerciale profitabile in 
domeniul de activitate al socie-
tatii comerciale; -are cetatenie 
romana, cetatenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor apartinand 
spatiului Economic European 
si domiciliul in Romania; 
-cunoaste limba romana, scris 
si vorbit; -are varsta minima 
reglementata de prevederile 
legale; -are capacitatea deplina 
de exercitiu; -indeplineste 
conditiile de studii si dupa caz 
de vechime sau alte conditii 
specifice potrivit cerintelor 
functiei. 2.Conditii specifice: 
-studii superioare de lunga 
durata absolvite cu diploma de 
licenta; -vechime in specialitate 
de minim un 1 an, respectiv 5 
ani pentru domeniul economic,  
juridic, contabilitate, de audit 
sau financiar daca opteaza 
pentru unul dintre cele 2 (doua) 
posturi de administrator; -în 
cazul candidaţilor care sunt 
administratori in functie, 
aceştia depun o cererea pentru 
reinnoirea mandatului adresata 
adunarii generale a actionarilor 

însoţită de un raport de activi-
tate pentru perioada manda-
tului efectuat; -să nu se afle 
într-o situaţie de conflict de 
interese sau incompatibilitate 
conform legii; -nu pot fi admi-
nistratori persoanele care 
potrivit legii sunt incapabile ori 
care au fost condamnate 
pentru gestiune frauduloasa, 
abuz de incredere, fals, uz de 
fals, inselaciune, delapidare, 
marturie mincinoasa, dare sau 
luare de mita, pentru infractiu-
nile prevazute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea 
si sanctionarea spalarii banilor, 
precum si pentru instituirea 
unor masuri de prevenire si 
combatere a finantarii actelor 
de terorism, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru 
infractiunile prevazute la 
a r t . 1 4 3 - 1 4 5  d i n  L e g e a 
nr.85/2006 privind procedura 
insolventei, cu modificarile si 
compeltar i le  u l ter ioare ; 
-competente manageriale, 
tehnice si personale, experienta 
in activitatea de administrare/
management a/al unor intre-
prinderi publice profitabile, a/al 
unor societati comerciale profi-
tabile in domeniul de activitate 
al societatii comerciale, sau a/al 
unor societati comerciale profi-
tabile. IV . Criterii de selectie a 
candidatilor pentru functiile de 
membri ai consiliului de admi-
nistratie: 1.Selecţia candida-
tilor: -selectia/evaluarea se 
realizeaza cu respectarea prin-
cipiilor nediscriminarii, trata-
mentului egal si transparentei 
si cu luarea in considerare a 
specificului domeniului de acti-
vitate al societatii comerciale; 
-selecția  este realizata de catre 
comitetul de nominalizare din 
cadrul consiliului de adminis-
tratie asistat de un expert inde-
p e n d e n t  s p e c i a l i z a t  i n 
recrutarea resurselor umane; 
-procedura vizează doar selec-
tarea de candidaţi şi întocmirea 
listei scurte, membrii consiliului 
de administraţie urmând a fi 
desemnaţi de către adunarea 
generală a acţionarilor; -lista 
scurta cuprinde maximum 5 
candidati pentru fiecare post de 
membru in consiliul de admi-
nistratie si este realizata de 
comitetul de nominalizare din 
cadrul consiliului de adminis-
tratie asistat de un expert inde-
p e n d e n t  s p e c i a l i z a t  i n 
recrutarea resurselor umane. 
2.Criteriile de selectie/evaluare:  
-îndeplinirea condiţiilor gene-
rale şi specifice; -a celor cerute 
prin Legea nr.111/2016 pentru 
aprobarea OUG nr.109/2011; 
-activitate pentru perioada 
mandatului efectuat, in cazul 
administratorilor în funcţie 
care doresc reînnoirea manda-
tului; -experienta in activitatea 
de administrare/management; 
-experienta in activitatea de 
administrare/ management a /
al unor intreprinderi publice 
profitabile sau a/al unor socie-
tati comerciale profitabile intr-
unul dintre domeniile de 
activitate al societatii; -experi-
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enta de minim 5 ani in dome-
n iu l  economic ,  jur id ic , 
conatabilitate, de audit sau 
finaciar (criterii care se aplica 
pentru posturile de administra-
tori cu studii economice/juri-
dice/audit/financiar). V.Aspecte 
privind desfasurarea procedurii 
de desemnare a administrato-
rilor: -numirea şi inlocuirea 
membrilor consiliului de admi-
nistratie se face exclusiv de 
catre adunarea generala a acti-
onarilor; -membrii consiliului 
de administratie vor fi desem-
nati de catre adunarea generala 
a actionarilor, la propunerea 
consiliului de administratie in 
functie; -propunerile se vor 
face numai dintre candidatii 
selectati in prealabil, de catre 
comitetul de nominalizare din 
cadrul consiliului de adminis-
tratie asistat de un expert inde-
p e n d e n t  s p e c i a l i z a t  i n 
recrutarea resurselor umane, 
inclusi in lista scurta a candida-
tilor. Nota: -cel putin doi dintre 
membrii consiliului de adminsi-
tratie desemnati trebuie sa aiba 
studii economice sau juridice si 
exper ienta  in  domeniul 
economic, juridic, contabilitate, 
de audit sau financiar de cel 
putin 5 ani. VI.Documentele 
necesare pentru depunerea 
candidaturilor/dosarelor de 
candidatura; -copia actului de 
identitate; -copiile documen-
telor din care sa ateste nivelul 
studiilor si ale altor documente 
care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documen-
telor care atesta indeplinirea 
conditiilor specifice; -copia 
carnetului de munca, conforma 
cu originalul, sau, dupa caz, o 
adeverinta care sa ateste 
vechimea in munca, in meserie 
si/sau in specilaitatea studiilor; 
-cazier fiscal; -cazier judiciar 
sau o declaratie pe proprie 
raspundere prin care candi-
datul va confirma ca nu se afla 
intr-una din situaţiile prevăzute 
la art.6 din OUG nr.109/2011 
privind guvernanta corporativă 
a întreprinderilor publice ori ca 
nu a suferit o condamnare 
pentru o infractiune legata de 
conduita profesionala (modelul 
declaratiei este atasat); -curri-
culum vitae (format european); 
-raport de activitate pentru 
perioada mandatului efectuat, 
pentru administratorii în 
funcţie care doresc reînnoirea 
mandatului; -declaratie pe 
proprie raspundere care sa 
confirme acordul candidatului 
de a se procesa datele sale 
personale in scopul procedurii 
de recrutare si selectie, precum 
si de a se putea verifica infor-
matiile furnizate (modelul 
declaraţiei este atasat). Nota: 
-candidatii selectati si inscrisi 
in lista scurta, vor intocmi in 
baza elementelor din scrisoarea 
de asteptari a autoritatii 
publice tutelare si in baza infor-
matiilor publice legate de acti-
vitatea intreprinderii publice, o 
declaratie de intentie care 
reprezinta viz iunea sau 
programul privind dezvoltarea 

intreprinderii publice. Decla-
ratia de intentie este parte 
componenta a evaluarii finale a 
acestora pentru clasificare si 
numire. VII.Inscriere: Candi-
datii pentru functiile de 
membri in consiliul de adminis-
tratie trebuie sa indeplineasca 
conditiile impuse la cap.III si 
cap. VI din prezentul anunt. In 
acest sens candidatii pentru 
functiile de membri ai consi-
liului de administratie, vor 
depune personal sau prin posta 
pana la data de 06.09.2016, ora 
13.00, la registratura SC 
RECONS  Arad SA, cu sediul 
in Municipiul Arad, Calea Iuliu 
Maniu  FN, dosarul de candi-
datura. Dosarele de candida-
tura se depun în plic închis şi 
sigilat. Candidaţii vor primi un 
număr de înregistrare şi data 
depunerii candidaturii de la 
registratura societatii. Plicul va 
avea menţiunea ”Candidatură 
pentru funcţia de membru în 
Consiliul de Administraţie al 
SC RECONS  Arad SA” 
precum şi numele si prenume 
adresa de domiciliu şi date de 
contact ale candidatului. VIII. 
Precizari finale. Candidatii vor 
trebui sa aiba in vedere faptul 
ca procedura initiala vizeaza 
doar selectia candidatilor 
pentru functia de membri ai 
consiliului de administratie al 
SC RECONS  Arad SA, 
membrii consiliului urmand a fi 
desemnati de catre Adunarea 
Generala a Actionarilor in 
sedinta de constituire din data 
de 12.09.2016. Selectia candi-
datilor se va realiza de catre 
comitetul de nominalizare din 
cadrul consiliului de adminis-
tratie asistat de un expert inde-
p e n d e n t  s p e c i a l i z a t  i n 
recrutarea resurselor umane, in 
perioada 07-09.09.2016. Candi-
datii selectati si inscrisi in lista 
scurta, vor fi contactati telefo-
nic/e-mail, de catre reprezen-
tantii SC  RECONS SA Arad, 
pentru depunerea declaratiei 
de intentie. Declaraţiile pe 
propria răspundere/consimta-
mant solicitate, se pot descărca 
de pe site-ul societăţii sau se 
pot obţine de la secretariatul 
societăţii.(www.reconsarad.ro).

CONCURSURI  
l Anunţ privind ocuparea prin 
examen/concurs pe perioadă 
determinată a trei funcţii 
contractuale de execuţie vacante 
de Inspector de specialitate IA, 
Inspector de specialitate I si 
Inspector de specialitate II la 
Biroul Management de Proiect 
şi Turism din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului. În 
temeiul prevederilor art. 7 din 
Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, 
Primăria Oraşului Horezu, cu 
sediul în oraşul Horezu, str.1 
Decembrie, nr.7 organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată, respectiv 
pe perioada implementarii 
proiectelor cu finanțare internă 
şi externă a trei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante 
respectiv Inspector de speciali-
tate treapta profesională IA, 
inspector de specialitate treapta 
profesională I si Inspector de 
specialitate treapta profesională 
II la Biroul Management de 
proiect şi turism din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Horezu 
astfel: Data desfăşurării concur-
sului: -selecția dosarelor 
24.08.2016; -proba scrisă în data 
de 31.08.2016, ora 10.00; Dosa-
rele de înscriere  se pot depune 
la sediul instituţiei, comparti-
mentul resurse umane, juridic în 
p e r i o a d a  0 9 . 0 8 . 2 0 1 6  – 
23.08.2016 ora 16,00. Condiţii 
de participare la concurs. I.
Inspector de specialitate, treapta 
profesională  IA;  -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
în domeniile economic sau 
tehnic; -Vechime: Minim 9 ani 
vechime în muncă. Condiţii de 
participare la concurs. II.
Inspector de specialitate, treapta 
profesională I; -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
în domeniile economic sau 
tehnic; -Vechime: Minim 5 ani 
vechime în specialitate. Condiţii 
de participare la concurs. III.
Inspector de specialitate, treapta 
profesională II; -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
în domeniile economic sau 
tehnic; -Vechime: Minim 3 ani 
vechime in specialitate. Calen-
darul concursului: Depunerea 
dosarelor: termen 09.08.2016 - 
23.08.2016; Selecţia dosarelor: 
termen 24.08.2016; Proba scrisă: 
31.08.2016, ora 10.00; Depunere 
contestaţii  proba scrisă: 
01.09.2016; Afişarea rezultatelor 
după contestaţii:  termen 
02.09.2016; Interviul: 05.09.2016 
ora 11,00; Rezultatul final al 
concursului: termen 06.09.2016. 
Bibliografia de concurs şi actele 
necesare înscrierii la concurs se 
afişază la sediul instituției. Date 
de contact ale secretarului comi-
siei Tudorescu Mihail Daniel – 
Biroul Juridic, Administrație 
locală, Resurse Umane, Salari-
zare0250860190                

CITAȚII  
l  S e  c i t e a z ă  P i a r s i c ă 
Constantin în dosarul nr. 
2617/288/2016 al Judecătoriei 
Rm. Valcea, termen 30.09.2016, 
obiect-divorț.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numiţii: Alexandru Cornelia 
şi Alexandru David cu domici-

liul în comuna Păuşeşti, sat 
Valea Cheii jud. Vâlcea în cali-
tate de intimaţi în dosarele 
civile nr. 2070/90/2016 şi 
2071/90/2016 cu termen de 
judecată la data de 10.08.2016 
af late pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.
   
l Llewelyn James, 23 ST 
James Garden, Swansea, West 
Glamorgan SA  16 DY Wales, 
este chemat  in data de 
09.08.2016, ora 8.00, la Judeca-
t o r i a  R m - S a r a t ,  d o s a r 
1897/287/2015, in contradic-
toriu cu Avramescu  Stoica si 
Avramescu Cristina Georgiana.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii 
nr.421/2002, citează public 
proprietarii/ deţinătorii vehicu-
lelor, aflate pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele: Dacia papuc 
carosat, culoare albă, aflat pe 
platou p-ţa Străduinţei, un 
vehicul Ford Transit, culoare 
albă, aflat în parcarea din p-ţa 
Străduinţei, loc 03 şi un vehicul 
Lada, culoare crem, aflat pe 
şos. Berceni vis a vis de nr.19. 
În caz contrar se va dispune 
inventarierea, expertizarea, 
ridicarea, transportarea şi 
depozitarea într-un loc special 
amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni nr.38A, Sector 4, Bucu-
reşti.

l  Numitul Ilinca Ion cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Fălticeni, Str. Dimi-
trie Leonida, Bl.28, Sc.A, 
Ap.11, judeţul Suceava, este 
citat la Judecătoria Fălticeni pe 
data de Marţi, 06.09.2016, ora 
09.00, completul C4, camera 
Sala 1 în calitate de pârât 
dosarul civ. nr. 952/227/2016, în 
proces cu Spital Municipal 
Fălticeni reclamant, obiect 
cerere cu valoare redusa.

DIVERSE  
l Primăria comunei Traian, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice 
vacante de execuţie - inspector 
clasa I, grad asistent, în cadrul 
compartimentului Registrul 
Agricol - Aparatul de spciali-
tate al primarului comunei 
Traian: Condiţii necesare parti-
cipării la concurs:1. Studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
în specialitatea agricultură; 2. 
Vechime în specialitate nece-
sare exercitării funcţiei publice: 
1 an; 3. Cunoştinţe operare 
calculator - nivel mediu. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Traian, judeţul 
Teleorman după cum urmează: 
1. Proba scrisă în data de 
05.09.2016, ora 10,00; 2. Inter-
viul în data de 06.09.2016, ora 
10,00. Dosarele candidaţilor se 
pot depune în termen de 20 de 

zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României - Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Traian, din 
comuna Traian,  judeţul 
Te l e o r m a n ,  t e l .  f a x . 
0247/420613.

l Bordeianu Gheorghe, 
proprietar al terenului situat in 
T 55 / 3 , parcela 51, nr 
cad.10169, str Astrelor nr 65, 
oras Popesti Leodeni, jud Ilfo-
v,in suprafata de 510,00 mp, 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului FINAL 
pentru documentatia PUZ- 
Trecere teren in intravilan 
pentru construire locuinta max. 
P+2 E . Documentatia a fost 
depusa pentru consultare la 
Consiliul Judetean Ilfov in 
data de 05.08.2016 . Observatii 
, comentarii se primesc in scris 
la Directia de urbanism din 
cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, Str Ghe. Manu, nr  18, 
sector 1, ( tel 021 212.56.93 ) in 
termen de 15 zile de la publi-
carea prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea Comerciala 
REŞICONF S.A., cu sediul 
social în Reşiţa, str.B-dul 
A.I.Cuza, nr.35, jud.Caraş 
Severin, înregistrată la Reg. 
Com. sub nr. J11/419/1992, CIF 
RO1061529, prin administrator 
unic Marini Mario, Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
10.09.2016, ora 14.00, sau 
pentru data de 12.09.2016, la 
aceeaşi oră, în cazul neîntru-
nirii cvorumului de prezenţă la 
prima convocare, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţio-
narilor la data de referinţă 
08.09.2016 şi care au dreptul de 
a participa şi de a vota în 
cadrul adunării generale, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Discutarea în vederea prelun-
girii şi contractării de  credite 
bancare şi garantarea acestora 
cu imobile din patrimoniul 
societatii; 2. Punerea în discutie 
referitor la mandatarea unei 
persoane care să semneze hotă-
rârea AGOA şi a unei persoane 
care să întreprindă demersurile 
de înregistrare a hotărârii în 
registrul comerţului şi de publi-
care în Monitorul Oficial. 3.Se 
propune modificarea comisiei 
de cenzori; 4.Diverse. Acţio-

narii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul în 
termen de 15 zile de la publi-
carea convocatorului să intro-
ducă puncte pe ordinea de zi şi 
să prezinte proiectele de hotă-
râre pentru punctele incluse/
propuse a fi incluse pe ordinea 
de zi. Acţionarii îşi pot exercita 
aceste drepturi numai în scris, 
documentele fiind transmise 
prin servicii de curierat/prin 
mijloace electronice. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze 
societăţii întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi 
până la data de 08.09.2016 
inclusiv. Acţionarii se vor putea 
prezenta personal la adunarea 
generală, îşi vor putea numi un 
reprezentant şi îşi vor dovedi 
calitatea în condiţiile şi cu 
documentele prevăzute de 
Dispunerea de măsuri CNVM 
nr.26/2012, precum şi în confor-
mitate cu Regulamentul 
CNVM nr.6/2009. Reprezen-
tarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţi-
onarii, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune în 
original la sediul societăţii până 
la data de 08.09.2016, inclusiv. 
 

LICITAȚII  
l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
Şi Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare: -Mijloace fixe de 
carmangerie. Prețul de pornire 
al licitației este diminuat cu 
50% față de valoarea stabilită 
în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte exclusiv 
TVA. Participanții la licitație 
vor trebui să achiziționeze până 
la data şi ora licitației Caietul 
de Sarcini ce cuprinde Regula-
mentul de vânzare unde se 
regăsesc listele cu bunurile 
scoase la licitație. Prețul Caie-
tului de sarcini reprezintă 1% 
din valoarea bunurilor pentru 
care se licitează şi va fi achitat 
în numerar pe seama lichidato-
rului judiciar. Participarea la 
licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. 
RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank -Suc. 
Iuliu Maniu, cel târziu până la 
data şi ora şedinței de licitație, 
a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației pentru 
fiecare bun pentru care se lici-
tează. Prețul Caietului de 
sarcini poate fi achitat în contul 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Nr. J/31534. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență, agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru zona a VII-a, să depună, până cel 
târziu la data de 16.08.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență 
nr. 112/122/2016 privind pe debitoarea SC Instalcon 94 SA, cu 
sediul în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, ap. 16, 
parter, CUI 6386890, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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lichidatorului judiciar nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucur-
sala Dorobanți sau în numerar 
la sediul de corespondență al 
acestuia din București str. 
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1. 
Prima ședință de licitație va 
avea loc în data de 16.08.2016 
ora 14.00. Dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitație 
vor avea loc în data de: 
23 .08 .2016 ,  30 .08 .2016 , 
06.09.2016 și 13.09.2016 ora 
14.00, prețul de pornire rămâ-
nând același. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la 
sediul de corespondență al 
lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr. 71, et. 
5, sector 1, București. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com. 

l Debitorul Societatea de 
Construcții Poduri ARPOM SA 
-în faliment, prin lichidator 
judiciar DINU, URSE ȘI 
ASOCIAȚII SPRL, scoate la 
vânzare: -Imobil (teren 1.609mp 
și construcții) situat în Timișul 
de Sus, județul Brașov. Prețul de 
pornire al licitației este de 
25.000EURO, exclusiv TVA. 
-Imobil (teren 25.299mp și 
construcțtii) situat în București, 
Str. Inovatorilor nr.38, sector 1. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 750.000EURO, exclusiv 
TVA. Prima ședință de licitație 
va avea loc  în data de 
16.08.2016, ora 15:00. Dacă 
imobilele nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor avea loc în 
data de: 23.08.2016, 30.08.2016, 
06.09.2016, 13.09.2016 și 
20.09.2016 ora 15:00, prețurile 
de pornire rămânând aceleași. 
Toate ședințele de licitație se vor 
desfășura la sediul de corespon-
dență al lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești nr.71, 
et. 5, sector 1. Participarea la 
licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. 
RO78BTR-
L04801202P27697XX deschis la 
Banca Transilvania, Agenția 
Chibrit până la data și ora stabi-
lită pentru desfășurarea licita-
ției, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației 
pentru bunul pentru care se 
licitează și de achiziționarea 
până la aceeași dată și oră a 
Caietului de sarcini care este în 
valoare de 1.000RON, exclusiv 
TVA. Caietul de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului 
j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucur-
sala Dorobanți sau în numerar 
la sediul de corespondență al 
acestuia din București str. 
Buzești, nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 0755.282.893, 
dl. Raicu Gabriel, email dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul SC Sangria Com 
SRL- în faliment, prin lichi-

dator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare :  -Mi j loace  f ixe 
(carmangerie) aparținând SC 
Sangria Com SRL- în faliment, 
prețul de pornire al licitației 
pentru fiecare bun în parte este 
diminuat cu 20% față de prețul 
din Raportul de evaluare 
întocmit în aprilie 2016, 
exclusiv TVA, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Prețul 
Caietului de sarcini este de 500 
lei exclusiv TVA. Participarea 
la licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. 
RO77PIRB4211727014001000,  
deschis la Piraeus Bank 
România, Sucursala Panduri, 
până la data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației și de achizi-
ționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini. Prima 
ședință de licitație a fost fixată 
în data de 22.08.2016, iar dacă 
acestea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
de:  05.09.2016, 19.09.2016, 
03.10.2016 și 17.10.2016 ora 
14.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul 
de corespondență al lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. 

l Anunţ de Licitaţie: Primăria 
orașului Mărășești,cu sediul în 
Mărășești,  str. Siret nr.1, jud. 
Vrancea, telefon 0237260150, 
fax 0237260550,  e-mail : 
primaria@primariamarasesti.
ro organizeaza licitație pentru 
concesionare imobil teren, în 
suprafaţa de 347,00mp, orașul 
Mărășești șos Natională– zona 
stadion. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la 
sediul autorităţii contractante, 
compartiment U.A.T.F.L.I, în 
urma unei solicitări scrise 
contra sumei de 50 lei. Data 
limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 29.08.2016. Data limită 
de depunere a cererilor: 
30.08.2016 ora 9:00. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Mărășești, str. Siret 
nr.1, localitatea Mărășești, 
judeţul Vrancea. Pretul de 
pornire al licitaţiei este de 
1735,00 lei. Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa de 
desch idere  a  ofer te lor : 
01.09.2016, ora 10:00 la sediul 
primăriei orașului Mărășești, 
str. Siret nr.1, jud.Vrancea. 
11.Relaţi i  suplimentare: 
primăria Mărășești, telefon 
0237/260550, comp. UATFLI.

l Anunţ. Societatea Agricola 
Agro Servis Păulești, judeţ 
Prahova, organizează licitaţie 
în vederea vânzării mijloacelor 
fixe teren și construcţii  situate  
în intravilanul Comunei 
Păulești, Sat Păulești, T11 P Cc 
1244/2 cu numărul cadastral 
28007. Preţul de pornire a lici-

taţiei publice este de 265875.3 
lei fără TVA. Preţul documen-
taţiei  de participare este de 
250lei, plata se va efectua în 
numerar la casieria societăţii. 
Taxa de participare la licitaţie 
este de 500lei, plata se va 
efectua în numerar la casieria 
societăţii. Licitaţia va avea loc 
în 08.09.2016, ora 10.00 la Casa 
de cultură ARH Toma T. Soco-
lescu Păulești. Ofertele se 
depun până la 07.09.2016, la 
sediul societăţii până ora 14.00. 
La licitaţie pot participa 
persoane fizice sau juridice care 
îndeplinesc condiţiile cerute de 
lege și cele prevăzute în docu-
mentaţia pentru vânzare. 
Documentaţia pentru vânzare 
pot fi obţinută începând cu 
data de 09.08.2016. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0762.298.868 Gheorghe Maria.

l Primăria Ponoarele cu sediul 
în comuna Ponoarele, sat 
Ponoarele, judeţul Mehedinţi, 
C F :  6 0 9 8 3 1 6 ,  t e l .  / f a x 
0252.381.512, email: primaria-
ponoarele@yahoo.com, organi-
z e a z ă  l i c i t a ţ i e  p e n t r u 
concesiune teren în suprafaţa 
de 87319mp, aflat în proprie-
tatea publică a comunei Ponoa-
re l e ,  s i tua t  în  comuna 
Ponoarele, în perimetrul fostei 
zone de exploatare minieră 
Ponoarele în vederea efectuării 
de prospecţiuni geotehnice, 
foraje și ulterior (în urma unor 
analize fizico-chimice a minera-
lelor și minereurilor care se 
regăsesc în această zona) de 
desfășurare de activităţi de 
explorare și exploatare a 
acestor resurse. Persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire de la sediul 
Primăriei comunei Ponoarele, 
judeţul Mehedinţi, achitând 
suma de 1500 lei la casieria 
instituţiei. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 
29.08.2016, orele 12.00. Ofer-
tele se redactează în limba 
română. Ofertele se depun în 
două plicuri sigilate, unul exte-
rior și unul interior. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 31.08.2016, ora 10.00. 
Licitația va avea loc în data de 
31.08.2016, orele 12.00 la sediul 
Primăriei Ponoarele. Instanţa 
competentă cu soluţionarea 
litigiilor apărute: Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia Contencios 
Administrativ cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, Bd. 
Carol, nr.14, judeţul Mehedinţi; 
t e l . :  0 2 5 2 2 0 8 2 3 1 ;  f a x : 
0252208245; e-mail: registratu-
ra-TRMH@just.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei 
P o n o a r e l e ,  - t e l .  / f a x 
0252.381.512; -e-mail: primari-
aponoarele@yahoo.com.

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei intermediare pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior. Organizatorul licitaţiei: 

Directia Silvica Teleorman, Str. 
Mihaiţă Filipescu, nr.3, Alexan-
d r i a ,  T e l e o r m a n , 
tel.:0247312894; 
fax:0247315790; e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro. Data și 
ora desfășurării licitaţiei: 
18.08.2016, ora 10.00 Locul 
desfășurării licitaţiei: Str.
Mihaiţă Filipescu, nr. 3, Alexan-
dria, Teleorman. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată și se va 
desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.924/2015, cu modifică-
rile și completarile ulterioare. 
Data și ora organizării preselec-
ţiei: 15.08.2016, ora 10.00. Data 
și ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la lici-
taţie: 12.08.2016, ora 12.00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei și 
pasul de licitare pentru fiecare 
partida sunt afișate la sediul 
organizatorului și pe site-ul 
www.rosilva.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 5332mc, din 
care pe natură de produse: 
-Produse principale 4346(m3); 
-Produse secundare 986(m3); 
-Produse de igienă 0(m3); 
-Produse accidentale 0(m3) si, 
respectiv, pe specii și grupe de 
specii: -Rășinoase: 0(m3); -Fag: 
0(m3); -Stejari: 990(m3); 
-Diverse tari :  1530(m3); 
-Diverse moi: 2812(m3). Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică 
certificat. Se supun negocierii 
partizile neadjudecate care au 
făcut obiectul a doua licitatii; 
negocierea are loc în aceeași zi. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data 
de: 08.08.2016. Alte informaţii 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiei: Documentele 
prevazute de art.21, alin.(3) din 
Regulament se pot depune la 
registratura organizatorului 
licitatiei sau se pot trimite prin 
poșta, fax sau prin poșta electro-
nica în format pdf. Neinche-
i e r e a  c o n t r a c t u l u i  d e 
vanzare-cumparare a masei 
lemnoase adjudecate  în 
termenul stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusiva a 
operatorului economic adjude-
catar, atrage anularea adjude-
carii pentru masa lemnoasa 
respectiva și pierderea garanţiei 
de contractare aferente.  Rezili-
erea contractului de vanza-
re-cumparare a masei lemnoase 
adjudecate din culpa exclusiva a 
operatorului economic adjude-
catar, atrage pierderea garantiei 
de buna execuţie aferente sau 
contravaloarea masei lemnoase 
achitate și nerecoltate, după caz, 
precum și a dreptului de partici-
pare la licitaţie pentru partizile 
care au făcut obiectul contrac-
tului reziliat. Pentru informaţii 
și date suplimentare vă puteţi 

adresa organizatorului licitaţiei: 
Direcția Silvica Teleorman, 
persoane de contact ing.Cristian 
Vijiala, tel.:0247.312.894/ 
0730.652.122, e-mail: office@
alexandria.rosilva.ro, fax: 
0247315790.

l Anunt privind organizarea 
licitatiei de vanzare a masei 
lemnoase fasonate. Organiza-
torul licitatiei: Directia Silvica 
Galati, cu sediul in Galati, str. 
S t i in te i  nr.  95 ,  t e l e fon 
0236/412517, fax 0236/460256, 
e-mail office@galati.rosilva.ro;. 
Data si ora desfasurarii  licita-
tiei:19.08.2016 ora 12.00; Locul 
desfasurarii licitatiei : Directia 
Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95; Tipul 
licitatiei: licitatie publica cu 
prezentarea ofertelor scrise in 
plic inchis si sigilat; Licitatia 
este organizata si se va desfa-
sura conform prevederilor,, 
Regulamentului  de valorificare  
a masei lemnoase din fondul  
din fondul forestier proprietate 
publica,aprobat prin Hotarirea 
Guvernului nr. 924/2015, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. Data si ora organi-
zarii preselectiei :16.08.2016, 
ora 09.30; Data si ora limita 
pina la care poate fi depusa 
documentatia pentru prese-
lectie si inscriere la lici-
tatie:12.08.2016, ora 14.00; 
Conform HG 924/2015- art. 21 
aliniatul 4- Cererea de inscriere 
la licitatie, declaratiile pe 
propria raspundere, documen-
tele societatii,certificatul 
constatator, in copie, certificate 
pentru conformitate cu origi-
nalul de catre reprezentantul 
legal al operatorului economic , 
se depun la registratura Direc-
tiei Silvice Galati sau se pot 
trimite prin poștă, fax sau prin 
poșta electronică în format pdf, 
la adresa de email- ssm@galati.
rosilva.ro sau office@galati.
rosilva.ro. Lista loturilor care se 
liciteaza, pretul de pornire a 
licitatiei si pasul de licitare 
pentru fiecare lot sunt afisate la  
sediul organizatorului si pe 
site-ul Regiei Nationale a 
Padurilor- Romsilva, www.
rosilva.ro; Volumul total de 
masa lemnoasa fasonata oferit 
la licitatie este de  1011,28  m3, 
din care pe sortimente: lemn 
rotund   pentru cherestea   – 
560,6  m3; lemn rotund de 
foioase si rasinoase pentru 
constructii – 223,3 m3; lemn 
rotund pentru celuloza – 220 
m3; grinzi- rasinoase – 7,38 m3;  
si respectiv pe specii si grupe de 
specii: artar american -1 m3; 
brad- 7,38 m3; carpen – 3 m3; 
fag- 15,1 m3; frasin- 241 m 3; 
gladita – 5 m3; jugastru- 1 m3; 
mojdrean- 9 m3; plop – 11 m3; 
salcam- 141 m3; stejar,gorun – 
157,7m3; salcie- 240 m3; tei – 
169,1  m3; ulm 10 m3. Masa 
lemnoasa  fasonata oferita spre 
vanzare nu provine din fondul 
forestier   proprietate publica a 
statului, certificat in sistemul 
Forest Stewardship Council ( 
FSC). Piesele/loturile rămase 

neadjudecate după această 
licitaţie si care nu au fost adju-
decate nici la cel putin o lici-
tatie anterioara se pot negocia, 
dupa terminarea licitatiei, in 
conditiile prevazute in HG 
924/2015 si de alte reglementari 
in vigoare. Piesele/loturile 
rămase neadjudecate după 
această licitaţie si care au fost  
oferite prima data la aceasta 
l i c i t a t i e  n u  s e  n e g o -
ciază. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organiza-
torului licitatie incepind cu 
data de  08.08.2016. Neînche-
ierea contractului de vânzare 
-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate,  în termenul  
maxim de 10 zile lucrătoare, de 
la data licitatiei, din culpa 
exclusivă a operatorului  
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masa  lemnoasă respectivă și 
pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente. Alte informatii 
privind organizarea si desfasu-
rarea licitatiei: - caietul de 
sarcini poate fi solicitat si pe 
adresele de e-mail office@
galati.rosilva.ro si productie@
galati.rosilva.ro.  Pentru infor-
matii si date suplimentare va 
puteti adresa organizatorului 
licitatiei: ing. Dudu Leonard, 
t e l e fon  0236 /412517  s i 
0 7 4 8 / 2 7 0 9 3 6 ,  e - m a i l 
productie@galati.rosilva.ro.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de inmatri-
culare autoturism marca 
H y u n d a i  s e r i e  ș a s i u 
KMHBT31GP4U044433 cu nr. 
VL- 07- XXJ eliberat pe 
numele Godeanu Mariana. Se 
declara nul.

l Pierdut Autorizatie functio-
nare Biserica Creștină Baptistă 
Greoni; Caraș-Severin. Decla-
rată nulă.

l Pierdute Atestat profesional 
Transport Marfa si Atestat 
ADR emise pe numele Dumitru 
Adrian. Le declar nule.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 declară nule un 
număr de 2 procese verbale de 
constatare a contravenţiei cu 
seriile OP și numerele 0031759 
și 0031760.

l SC Dirom V SRL cu sediul 
in loc Vanatori Jud. Galati, str. 
Foltanuluinr. 73 G, avand CUI 
RO 24761033, declara pierdut 
chitantier avand seriile GL 
DIR C nr 213301-213350. 
Declaram nule filele 213314-
213350.

l S.C. Glenwood Invest S.R.L. 
cu sediul în București sector 6, 
bld. Timișoara nr. 17B, bloc 
106B, ap. 17, declară pierdute 
certificatul de urbanism nr. 
5 8 6 G  e m i s  î n  d a t a  d e 
14.06.2016 de Primăria Secto-
rului 5 și 2 planuri topografice 
anexate. Le declar nule.

ANUNȚURI


